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Datainspektionens årsredovisning 2013  

Riksrevisionen har granskat Datainspektionens årsredovisning, daterad 2014-02-21. Syftet har 
varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av revisionsberättelse 
fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2014-05-05 med anledning av våra iakttagelser i denna 
rapport. 

Felaktig redovisning av kostnader för prestationer 
Av 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetsunderlag (FÅB) framgår att 
myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter 
som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i 
regleringsbrev eller i något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens 
prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Vidare framgår att 
informationen om resultatet i resultatredovisningen ska vara baserad på dokumenterade data och 
mätmetoder. 

Reglerna i 3 kap. 1§ FÅB ger den enskilda myndigheten utrymme att självständigt utforma 
resultatredovisningen, både beträffande vad som ska redovisas och hur det ska redovisas. 
Datainspektionen har valt att redovisa prestationer inom områden som tillsammans utgör en 
betydande andel av myndighetens totala verksamhet eller bedöms vara av intresse. 
Datainspektionen redovisar kostnader för prestationer i enlighet med 3 kap. 1§ FÅB i 13 tabeller i 
årsredovisningen.  

Vid fördelningen av kostnader på redovisade prestationer har nedlagd tid använts som bas. I basen 
har nedlagd tid avseende utbildningsverksamheten inte tagits med. Detta innebär att för höga 
kostnader för prestationer har redovisats i alla de 13 tabellerna. Det största enskilda felet uppgår 
till 957 tkr, om felen summeras uppgår de totalt till 3 101 tkr. Samtliga kostnader för prestationer 
har redovisats med åtta procent för högt belopp. 

Datainspektionen beskriver i årsredovisningen vilka prestationer som myndigheten har valt att 
redovisa och hur beräkningen görs. Däremot saknas dokumenterat underlag för varje enskild 
kostnadsberäkning per prestation samt en redogörelse för den valda metoden.  
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Rekommendation 
Riksrevisionen rekommenderar att Datainspektionen beaktar all relevant tid vid fördelning av 
kostnader för prestationer.   

Riksrevisionen rekommenderar att Datainspektionen sammanställer underlag till enskilda 
beräkningar baserade på dokumenterade data och mätmetoder.  

 

 

Ansvarig revisor Nenus Jidah har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Nerina Dzafic har varit 
föredragande. 

 

 

 

Nenus Jidah    Nerina Dzafic  
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